CONFISSÕES DE UMA GAROTA EXCLUÍDA, MAL-AMADA E (UM POUCO)
DRAMÁTICA
Antes de conseguir começar a escrever, passei bons minutos parada em frente a tela do
computador apenas pensando sobre essa história. Foi a primeira vez que li algo da Thalita
Rebouças e estava muito ansiosa para descobrir sua escrita. Posso dizer que não me
decepcionei. O título já diz muito sobre o perfil da protagonista, mas o bacana mesmo é
acompanhar seu amadurecimento ao longo de uma narrativa que não cansa!
Teanira, mais conhecida como Tetê, é uma garota de apenas quinze anos e como toda
adolescente vive às turras com suas “enormes” imperfeições. Ela não é vaidosa e isso fez
com que durante muito tempo fosse alvo fácil de bullying na sua antiga escola, já até se
acostumara a ser tão rejeitada. Como seus pais estavam passando por dificuldades
financeiras, eles decidem se mudar para Copacabana e passam a morar junto de seus avós
e bisavô e, com essa mudança, Tetê se vê prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida
até então.
A perspectiva de encarar uma nova escola e a possibilidade de fazer amigos lhe parece
uma missão quase impossível, algo que nunca experimentara. Sempre havia sido uma
garota solitária e seu tempo se dividia entre a dedicação aos estudos – era uma aluna
aplicada, a leitura, a música e a gastronomia. Sim, ela tem bastante talento para a cozinha
e faz muitas delícias! O livro inclusive traz as receitas que ela cita, só não sei se realmente
funcionam, mas não é o máximo essa ideia?
O fato é que Tetê está tensa com a nova experiência e é grande a sua surpresa quando de
cara as coisas acontecem diferente das suas expectativas. Logo no primeiro dia ela
consegue se tornar amiga de Davi, Zeca e Erick. Esse último era simplesmente o menino
mais bonito e popular da escola. Pasmem, porque ela também chocou! A paixão de
Teanira por ele é praticamente instantânea, embora ela já houvesse decidido que nunca
mais se apaixonaria. O problema era que Erick tinha namorada, a Valentina.
Então, pela proximidade entre os dois, Tetê passa a ser perseguida pela tal namorada que
a coloca sempre diante de situações constrangedoras, ofendendo-a de todas as formas
possíveis. Até o dia em que a própria Valentina se torna vítima de bullying na escola e
Teanira se vê frente à ameaça de uma suspensão por estar entre os suspeitos da ação. Para
se defender ela conta com a ajuda especial de Dudu, irmão mais velho de Davi, uma fera
na computação e também lindo demais da conta, geente. E aí…
Bem, essa é uma história que nos mostra a gravidade do bullying e sua repercussão na
vida de quem o sofre, além de ressaltar a importância do amor pela família, da união e da
amizade. Definitivamente, coloca em questão o real valor da aparência e o quanto não se
deve julgar os outros apenas com base nela. A Tetê do início do livro é extremamente
insegura e não se valoriza. Ao encontrar amizades verdadeiras e o apoio de que necessita,
ela se transforma e desperta para todas as possibilidades a serem vividas. Ela se ajuda e
descobre em si mesma uma força profunda que não lhe permite ser mais aquela garota
mal-amada e excluída, apesar de permanecer dramática. Mas, aí era querer demais né?
Sem drama não estaríamos falando da Teanira. ☺

